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അനുേശാചനം 

സിപിഐ(എം) േക്രന്ദകമ്മിറ്റി അംഗവും േലാകസ്ഭാംഗവുമായിരുന്ന  മല്ലു 
സ്വരാജ്യം,മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകൻ ഐജാസ ് അഹമ്മദ്, മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന 
അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ൈഹദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, േകാൺ്രഗസ ്
േനതാവും മുൻ എം. പി.യുമായിരുന്ന തലക്കുന്നിൽ ബഷീർ, ്രകിക്കറ്റ ്താരം െഷയ്ൻ 
േവാൺ, ്രപശസ്ത ചലച്ചി്രത-നാടക നടൻ ൈകനകരി തങ്കരാജ് തുടങ്ങിയവരുെട 
നിര്യാണത്തിൽ കമ്മിറ്റി അനുേശാചനം േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. 
 
ജനറൽ െസ്രകട്ടറിയുെട റിേപ്പാർട്്ട 

സുഹൃത്തുക്കേള, മാർച്ച് 19, 20, തീയതികളിൽ നമ്മുെട സംസ് ഥാന സേമ്മളനം 
മികച്ച രീതിയിൽ നടത്തുവാൻ നമുക്്ക സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള 
വിശദമായ അവേലാകനം ഈ േയാഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. മാർച്ച് 28, 29, 
തീയതികളിൽ നടന്ന േദശീയ പണിമുടക്കിൽ എ.െക.ജി.സി.ടി. അംഗങ്ങൾ ഏതാണ്്ട 
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പൂർണമായി പണിമുടക്കിേനാട ് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇത് സംഘടനെയ സംബന്ധിച്ച ്
ഏെറ അഭിമാനകരമാണ.് ഏെറ നാളുകളായി തീരുമാനമാകാെത ഇരുന്ന 12 
അധ്യാപകരുെട അേസ്സാസിേയറ്റ് െ്രപാഫസർ െപ്ലയിസ്െമന്റിൽ 8  േപരുെട 
ഉത്തരവിറങ്ങുകയും ബാക്കി 4 േപർക്്ക വീണ്ടും അേപക്ഷ നല്കാൻ അനുമതി 
ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്്ട. സിംഗിൾ ഫാക്കൽറ്റി വിഷയങ്ങളിൽ വർക് േലാഡ് 
കണക്കാക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപട്ട് സംഘടന നിരന്തരം ആവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന 
വിദഗ്ദ സമിതിയുെട രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള  തീരുമാനം ആയിട്ടുണ്്ട. എ്രതയും 
േവഗം സമിതിെയ നിയമിച്ചുെകാണ്്ട ഉത്തരവിറങ്ങുന്നതാണ്. 2022-23 വർഷെത്ത 
െപാതുസ്ഥലംമാറ്റം ക്ഷണിച്ചുെകാണ്ടുള്ള സർക്കുലർ േകാേളജ ്വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 
പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്്ട. എ്രതയും േവഗം അതിെന്റ നടപടി്രകമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. 
ഏ്രപിൽ, െമയ് മാസങ്ങളിൽ േകാേളജ്അധ്യാപകർക്്ക െവേക്കഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് 
േവണ്ടി എല്ലാ സർവകലാശാലകെള െകാണ്ടും സമയബന്ധിതമായി 
ഉത്തരവിറക്കിക്കാൻ േവണ്ട സംഘടനാ ഇടെപടൽ നടത്താൻ നമുക്്ക സാധിച്ചു. 
െവേക്കഷൻ കാലേത്ത ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരുെട നിയമനവും അവരുെട ശമ്പളവുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട കാര്യത്തിലും സംഘടനയിടെപട്ട് അനുകൂല തീരുമാനം 
േനടിെയടുത്തിട്ടുണ്്ട. ്രപിൻസിപ്പൽ നിയമനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട െസെലക്ഷൻ ്രപ്രകിയ 
നടന്നുവരികയാണ.് നിലവിൽ ചില േകസുമായി ബന്ധെപട്ട്  െമയ് 24 വെര തടസം 
നിലനില്കുന്നതിനാൽ അതിനു േശഷം മാ്രതേമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവൂ. പതിവ ്
രീതികൾക്്ക വിഭിന്നമായി േപ്ലഗ് രിസം പരിേശാധനയുമായി േകാേളജ് വിദ്യാഭ്യാസ 
ഡയറക്ടേററ്്റ മുേന്നാട്ടു േപായേപ്പാൾ സംഘടന അതിൽ േവണ്ട ഇടെപടൽ 
നടത്തിയിട്ടുണ്്ട. ഡി.എ. വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും സജീവ ഇടെപടൽ  നടത്തുന്നതാണ.് 
യു.ജി.സി. മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന നാലു വർഷ ബിരുദ േ്രപാ്രഗാം, പുതിയ പി.എച.്ഡി. 
നിബന്ധനകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ് സംഘടനാനിലപാട ് ഐഫക്േറ്റാെയയും, 
യു.ജി.സി.െയയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം 12 ന് ബിഹാറിൽ നടക്കുന്ന 
േകാൺെഫഡേറഷെന്റ േയാഗത്തിൽ സംഘടനെയ ്രപതിനിധീകരിച്ചു ജനറൽ 
െസ്രകട്ടറി േഡാ. മുഹമ്മദ് റഫീഖ് പെങ്കടുക്കുന്നതാണ്. ഈ മാസം 23, 24 
തീയതികളിൽ പഞ്ചാബിെല ജലന്ധറിൽ വച്ച ് നടക്കുന്ന ഐഫക്േറ്റായുെട 
നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ ്കമ്മിറ്റിയിൽ ജനറൽ െസ്രകട്ടറി േഡാ. മുഹമ്മദ് റഫീഖ ് , 
േഡാ.എൻ.  മേനാജ് എന്നിവർ പെങ്കടുക്കും. സേമ്മളന ഫണ്്ട മുഴുവൻ അംഗങ്ങളിൽ 
നിന്നും പിരിെച്ചടുേക്കണ്ട ചുമതല നമ്മുക്കുണ്്ട. അതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും 
െചേയ്യണ്ട കാര്യമില്ല. ഇക്കാര്യെത്ത കുറിച്ചും ഇന്നെത്ത േയാഗം ചർച്ച 
െചേയ്യണ്ടതുണ്്ട. ഇക്കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സേമ്മളനത്തിെന്റ വരവ് െചലവ ്
കണക്്ക  സ്വാഗതസംഘം കൺവീനറും േകാഴിേക്കാട ് ജില്ലാെസ്രകട്ടറിയുമായ 
േഡാ.ദിേനശ് പി. െക. അവതരിപ്പിക്കും. ഇതിേന്മലും വിശദമായ ചർച്ച നടത്തി 
അംഗീകരിേക്കണ്ടതുണ്്ട. സംഘടനയുെട വിവിധ സബ്കമ്മിറ്റികൾ 
പുനഃസംഘടിപ്പിേക്കണ്ടതുണ്്ട. സബ്കമ്മിറ്റികളുെട ്രപവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാന 
സമിതിയുെട  കൃത്യമായ നിർേദശത്തിനും അനുമതിക്കും വിേധയമായിേവണം 
സംഘടിപ്പിക്കാൻ. 

ജനറൽെസ്രകട്ടറിയുെട റിേപ്പാർട്ടിെന തുടർന്്ന ജില്ലാെസ്രകട്ടറിമാർ 
ജില്ലാറിേപ്പാർട്ടിംഗ് നടത്തി. ജനറൽെസ്രകട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച റിേപ്പാർട്ടിൻേമലും മറ്റു 
വിഷയങ്ങളിലും സംസ്ഥാന്രപവർത്തകസമിതിഅംഗങ്ങൾ വിശദമായ ചർച്ച നടത്തി. 
തുടർന്്ന ഓേരാ അജണ്ടയും വിശദമായി ചർച്ച െചയ്ത് താെഴപ്പറയുന്ന 
തീരുമാനങ്ങെളടുത്തു. 

 
തീരുമാനങ്ങൾ 
1. എ.െക.ജി.സി.ടി. അറുപത്തിനാലാം സംസ്ഥാനസേമ്മളനത്തിെന്റ കണക്്ക 
്രപവർത്തകസമിതി അംഗീകരിച്ചു. 
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2. ്രപിൻസിപ്പാൾ നിയമനം നടത്താൻ േവണ്ട ഇടെപടൽ സംഘടന നടത്തും. 
3. േലാ േകാേളജ് അധ്യാപകരുെട ്രപശ്നങ്ങളിൽ സംഘടന സജീവമായി ഇടെപടും. 
4. െപ്ലയിസ്െമന്റിൽ  കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ േകാേളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ 
ഓഫീസിൽ േവണ്ട ഇടെപടൽ നടത്തും. 

5. അറബി അധ്യാപകരുെട സർവീസ ്സംബന്ധമായ വിഷയത്തിൽ ഇടെപടും. 
6. ഏ്രപിൽ 15നു മുൻപ് സേമ്മളന ഫണ്്ട ബാക്കി ലഭിക്കാനുള്ളത് 
പിരിെച്ചടുേക്കണ്ടതാണ്. 

7. സ്പാർക ്വിഷയത്തിൽ േവണ്ട ഇടെപടൽ നടത്തും. 
8. േകാേളജ ്അധ്യാപകർക്്ക ലഭിേക്കണ്ട ഡി.എ. വിഷയത്തിൽ സംഘടന േവണ്ട 
ഇടെപടൽ നടത്തും. 

9. 2022-23 വർഷെത്ത സ്ഥലമാറ്റം സുഗമമായി നടത്താൻ േവണ്ട ഇടെപടൽ 
നടത്തും. 

10. സംഘശബ്ദം എഡിേറ്റാറിയൽ േബാർഡിന് അംഗീകാരം നൽകി 
11. ഫിസിക്കൽ എഡ്യുേക്കഷൻ അധ്യാപകരുെട െ്രപാഫസർഷിപ്്പ, ്രപിൻസിപ്പൽ 
നിയമന വിഷയത്തിൽ സജീവ ഇടെപടൽ നടത്തും. 

12. മ്യൂസിക ് േകാേളജ ്അധ്യാപകരുെട യു.ജി.സി വിഷയത്തിൽ േവണ്ട ഇടെപടൽ 
നടത്തും. 

13. വിരമിച്ച അധ്യാപകർക്്ക െ്രപാഫസർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് േവണ്ട ഇടെപടൽ 
സർക്കാരിൽ നടത്തുന്നതാണ്. 

14. സംഘടനയുെട െവബ്ൈസറ്റിെന്റ ചുമതല േഡാ. ്രപിൻസ ്പി.ആറിന് നൽകി. 
15. കാലിക്കറ ് സർവകലാശാല പി.എച്.ഡി. ്രപേവശനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
്രപശ് നത്തിൽ ൈവസച്ാൻസിലർക്കു കത്ത് നല്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

16. ടീച്ചിങ് േലർണിംഗ് േ്രപാസസ്സുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് െസമിനാർ പരമ്പര 
സംഘടിപ്പിക്കുവാനും അതിെന്റ സംസ്ഥാനതല ഉദ് ഘാടനം തിരുവനന്തപുരത്തു 
വച്ച ്നടത്തുവാനും തീരുമാനിച്ചു. 

17. എ.െക.ജി.സി.ടി. സർവീസ ്െസൽ രൂപീകരിച്ചു. 
a. െസെ്രകേട്ടറിയറ്റ ്- ്രപസിഡണ്്ട, ജനറൽ െസ്രകട്ടറി, ്രടഷറർ, േഡാ. 
മാണിക്കരാജ് 

b. േകാേളജ ്വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ ്-  േഡാ. േറാസ് നികസ്്, േഡാ. ബി. അേശാക.്, 
േഡാ. ആനന്്ദ ദിലീപ് രാജ്, ഗായ്രതി േദവി 

c. എ.ജി. ഓഫീസ ്(തിരുവനന്തപുരം) - േഡാ. േറാസ് നിക്സ,് േഡാ. 
രാേജഷ് കുമാർ പി. 

d. എ.ജി. ഓഫീസ ്(േകാട്ടയം) - േഡാ. െസേനാ േജാസ.്, രഞ്ജിത് േമാഹൻ; 
e. എ.ജി. ഓഫീസ ്(േകാഴിേക്കാട)് - േഡാ. ദിേനശ് പി. െക. 
f. സ്പാർക്്ക - േഡാ. മാണിക്കരാജ്, സൗമ്യ 
g. പി.എസ.്സി. - േഡാ. ്രപിൻസ് പി.ആർ. 
h. സർവ്വകലാശാലകൾ - ബന്ധെപ്പട്ട േമഖല െസ്രകട്ടറിമാർ.   

 
േയാഗം ഉച്ചക്്ക 1.30ന് അവസാനിച്ചു. 

 
അഭിവാദ്യങ്ങേളാെട 

 
തിരുവനന്തപുരം 
06-04-2022 

േഡാ. മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ടി. 
ജനറൽ െസ്രകട്ടറി 

 


